
 
ORDE VAN DIENST 

7e zondag van de zomer 
5 augustus 2018 

Thema: Vuile handen 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 92: 1 en 2 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Loflied  Lied 303 
1. Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

3. Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

Gebed bij de opening van de Schriften 



Gesprek met de kinderen 

Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar Kinderkerk  

Lezen   Deuteronomium 10: 12-21 
door Mieke Wijnolts 

Zingen  Psalm 15: 1 en 2 
1. Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heil'ge berg doen wonen? 
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij u een gastheer tonen. 

2. Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden. 

Lezen   Marcus 7: 1-23 

Zingen  Lied 912: 1, 2, 5 en 6 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen  Lied 911: 1, 2, 3 en 4 
1. Rots waaruit het leven welt, 
berg mij voor het wreed geweld; 
laat het water met het bloed 
dat Gij stort in overvloed 
als een bron van Sion zijn, 
die ontspringt in de woestijn. 

2. Niet de arbeid die ik lijd, 
niet mijn ijver en mijn strijd, 
niet mijn have en mijn goed 
komt uw eisen tegemoet, 
ook mijn tranen en verdriet 
zijn voor niets, redt Gij mij niet. 



3. Ja, Gij zijt het die mij redt 
van uw eigen strenge wet, 
van mijn eigen dwaze schuld 
die Gij delgt in uw geduld, 
God die al mijn kwaad verdroeg, 
uw genade is genoeg. 

4. Wat ik in mijn handen houd 
is uw kruis tot mijn behoud. 
Gij die naakten overkleedt, 
die tot redding zijt gereed, 
die melaatsen rein doet zijn, 
kleed mij, red mij, maak mij rein. 

Gebeden 

Collecten  Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas  

Zingen  Lied 422 
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Wegzending en zegen  
Zingen   Amen


